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Information till dig som vill vara 
med i studien  

 
Trans och intersex i skolan 

 

Vad handlar 
studien om? 

Studien undersöker unga och unga vuxna trans och intersex personers 

erfarenheter i skolan. Vad fungerar bra, vad fungerar inte och vad bör 

förändras? Utgångspunkten är att du är expert på dina erfarenheter i 

skolan. Jag kommer att göra mitt yttersta för att vara respektfull mot dig 

och för att göra nytta för unga trans och intersex personer, samt dina 

olika communitys.  

 

Vill du vara 
med? 

Du som är trans eller/och intersex, är mellan 15-25 år, och går eller har 

gått grund- eller gymnasieskolan i Sverige.  

Unga och unga vuxna som identifierar sig som trans eller/och intersex 

finns överallt, väljer olika ord eller inga ord alls för vilka de är, och har 

många olika erfarenheter. Kanske är begreppen trans eller intersex 

viktiga för dig? Kanske känner du igen dig mer med begrepp som 

transperson, DSD, könsneutral, transfeminin, könsobestämt, inget kön, 

two-spirit, transsexuell, gender fluid, QTIBPoC, intergender, 

transmaskulin, transgender, AMAB, kvinna/tjej (registrerat som manligt 

vid födseln), inter*, transvestit, nongender, icke-binär, AFAB, man/kille 

(registrerat som kvinnlig vid födseln), genderqueer eller agender? Kanske 

har du hittat andra begrepp som du använder för att beskriva dig själv? 

Kanske spelar dessa ord en mindre roll för dig än människor runt omkring 

dig antar? Kanske har du ett, flera eller inget pronomen? 

Du kan vara högljudd aktivist eller en som inte bryr sig om politik, eller 

någonstans där emellan? Du kan ha tänkt på detta länge, eller så är det 

nya tankar för dig? 

Du bor på landet, i fjällen eller i stan, i förorten eller i city, i Giron/Kiruna 

eller Malmö. Din familj kanske har funnits i Sverige i tusentals år, din 

mamma kanske kom hit på 80-talet, eller kanske kom du hit själv för tre 

år sedan. Du är religiös eller inte eller någonting däremellan. Har 
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erfarenhet av rasism eller funkofobi, eller så har du inte det.   

Du är hetero, queer, flata, bi, bög, eller någonting annat. Du tycker om 

skolan – eller inte. Hur ser skolvardagen ut för dig? 

 

Hur går 
studien till? 

Studien bygger på samtal som handlar om dina erfarenheter i skolan. 

Det är alltså inte så att jag har en lång lista med frågor som du måste 

svara på, utan det blir mer så att vi pratar om hur det är för dig i skolan. 

Jag kommer inte att ställa frågor om eventuell medicinsk behandling.  

Om du vill deltar kommer vi överens om tid och plats där vi kan träffas för 

samtalet. Vi kan träffas på ett ställe som känns bra för dig (till exempel ett 

bibliotek). Du kan också välja att ta med en vän till samtalet. Om du inte 

vill ses personligt kan vi även prata via till exempel Skype.  

Om det är ok med dig, vill jag gärna att vi kan träffas två gånger och 

varje samtal kommer vara ungefär en timme långt (längre om du vill det).  

I början av det första samtalet kommer vi att prata om ditt samtycke till 

projektet: Jag informerar dig om dina rättigheter som deltagare, och du 

kan ställa alla frågor du har. Om du är nöjd samtycker du till att delta 

(helst skriftligt, men muntligt går också bra).  

För dig som är mellan 15 och 18: Det är du som samtycker till 

deltagandet (alltså inte dina föräldrar/ vårdnadshavare). Men berätta 

gärna för någon du har förtroende för att du är med i studien.  

Om det är ok med dig så kommer samtalen spelas in. Du kan få första 

intervjun utskriven från mig inför det andra samtalet, eller ljudfilen om det 

funkar bättre för dig. Då kan du läsa/lyssna och berätta för mig om jag 

ska ändra någonting. Om du vill kan du komplettera samtalen med till 

exempel egen text eller bild. 

 

Det är 
frivilligt! 

Att delta i studien är frivilligt. Du får avbryta ditt deltagande fram till att 

studien publiceras, och du behöver inte förklara varför. Då kan vi komma 

överens om jag fortfarande får använda det som vi har pratat om. Om du 

inte vill delta längre, maila till irina.schmitt@genus.lu.se, eller ring/sms:a 

070-5155195. 

mailto:irina.schmitt@genus.lu.se
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Vem är jag 
som är 
forskaren? 

Mitt namn är Irina Schmitt, mitt pronomen är Irina eller hon. Jag är 

forskare på Genusvetenskapliga institutionen på Lunds universitet. Jag 

har i många år forskat med unga personer och om skolan, till exempel i 

en studie om ungas berättelser om nationell tillhörighet (i Tyskland), en 

studie med barn som har HBTQ-föräldrar (i Sverige) och en med lärare 

och aktivister om deras arbete mot homofobi och transfobi och för social 

rättvisa i skolan (i Kanada). Själv kom jag till Sverige år 2008, innan dess 

bodde jag i Tyskland. I nuläget identifierar jag mig som queer femme och 

flata. Jag är 42 år gammal.  

 

Vilka är 
riskerna? 

Jag kan se två möjliga risker:  

1. Att någon får veta att du är med i studien fast du inte vill att de ska 

veta. Det är därför du får bestämma var vi ska träffas.  

2. Att vi pratar om saker som kanske gör dig ledsen eller har gjort dig 

ledsen tidigare. Det är du som bestämmer vad du vill eller inte vill 

prata om. Det är viktigt för dig att veta att jag inte är utbildad psykolog 

eller kurator, men jag har erfarenhet av att prata i intervjuer med unga 

personer från tidigare intervjuer och studier.  

 

Finns det 
några 
fördelar? 

Du får möjlighet att berätta om dina erfarenheter i skolan som ung eller 

ung vuxen trans eller/och intersex person. Studiens resultat kommer 

förhoppningsvis hjälpa till att förbättra situationen för unga trans och 

intersex personer i skolan i framtiden.  

 

Vad händer 
med min 
information? 

Det finns regler för hur forskare måste hantera till exempel intervjuer. All 

information om vem du är och var du bor kommer att ersättas när 

intervjun skrivs ut. I stället för ditt namn skrivs ett annat namn som du 

(eller om du vill, jag) har valt.  

Jag kommer att be en annan person att hjälpa mig att skriva ut 

intervjuerna. Varken jag eller denna person får lämna ut information om 

dig och ditt deltanade till någon annan. 

Jag följer personuppgiftslagen PUL. Det betyder att jag inte använder 

materialet till annat än denna studie, samt att jag förvarar dina uppgifter 
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på ett säkert sätt. Dina svar, dina resultat och all information som jag har 

från dig kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem 

(”konfidentialitet”). 

I Sverige finns det en lag som heter Offentlighets- och sekretesslag. Den 

betyder att en kan kräva ut information från myndigheter, alltså även 

universitet. Men när forskningsinformation krävs ut (det händer väldigt 

sällan) blir det en prövning så att de som deltar i studien inte far illa. 

Studien har godkänts av Etikprövningsnämnden i Lund.  

Jag kommer att skriver om denna studie (både på svenska och 

engelska), till exempel i vetenskapliga artiklar, och berätta om den på 

konferenser och föreläsningar.  

 

Hur får jag 
information 
om studiens 
resultat? 

När studien är klar kan du få den färdiga texten om du vill. Vi kan komma 

överens om hur du får den. 

 

Ersättning Deltagandet ger ingen ersättning eller försäkring.  

 

Ansvariga Ansvarig forskare är Irina Schmitt, Genusvetenskapliga institutionen, 

Lunds universitet, Box 117, 22100 Lund, irina.schmitt@genus.lu.se, 

046 222 8395, 070-5155195. 

Om du upplever att jag som forskare behandlar dig illa, kontakta gärna 

min chef, Lena Karlsson, Prefekt, Genusvetenskapliga institutionen, 

Lunds universitet, Box 117, 22100 Lund, lena.karlsson@genus.lu.se, 

046 222 4233. 
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